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Årsplanen er godkjent av SU i desember 2018. 

 

JESSHEIM BARNEHAGE 
Et kreativt og allsidig læringsmiljø 
med gode opplevelser, lek, omsorg, 

mestring, mangfold og muligheter i fokus! 
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Side  3. Hilsen fra styrer, barnehagens visjon, kommunens visjon 
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Side 16. En helhetlig pedagogisk tilnærming /Tilgjengelighet/Valgfrihet 

 

Side 17. Fagområdene i Rammeplan for Barnehagen + temaheftene 

 

Side 18. Sosial kompetanse og «Det nasjonale oppdraget»: Omsorg, lek, læring,   

             danning, vennskap, fellesskap og språk.                                                              
             VI VIL HVERANDRE VEL, VI MOBBER IKKE, VI JOBBER MED EMPATI. 
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Hilsen fra styrer 

Denne Årsplanen forteller om hva vi har fokus på i Jessheim barnehage, og 

hvilke mål vi har satt oss for det videre pedagogiske utviklingsarbeidet.  Planens 

innhold gir personalet et felles pedagogisk utgangspunkt og et styringsverktøy 

med årsmål og tiltak, som skal samle barnehagen i retning av ønsket 

resultatoppnåelse og utvikling. Mye av denne årsplanen er forlenget i påvente av 

en ny felles profil for Enhet Kommunale Barnehager. Årsplanen gir nyttig 

informasjon til foreldrene, som også har hatt påvirkning på årsplanens innhold og 

fokusområder gjennom sine innspill i den daglige kontakten, gjennom 

foreldrekonferanser, foreldremøte, brukerundersøkelse og gjennom 

foreldrerådsrepresentantene og SU. Foreldrene får månedsplaner og 

periodeplaner, og foreldrerådet har en egen forslagspostkasse på midtrommet.  

I året som kommer vil vi fortsatt ha et felles fokus på lek, samt kvalitetssikre 

vårt implementeringsarbeid av den nye rammeplanen. 

 

 

Kvalitetsarbeid og felles faglig plattform. 

Barn  

Vi ønsker at Jessheim barnehage skal være et trygt, inspirerende og utviklende 

sted for barna, en spennende leke- og læringsarena hvor de opplever omsorg, 

mestring, danning, vennskap, medvirkning, allsidig lek, kreativitet og glede i et 

positivt fellesskap og samspill med andre. Barna skal få oppleve å møte et 

personale som kan mye om anerkjennelse, mangfold, likeverd og likestilling. 

Foreldre 

Vi ønsker et nært samarbeid med alle foreldre, og at vi møter hverandre med 

gjensidig respekt og tillit til at vi begge har barnets beste som utgangspunkt. Se 

siste side om foreldrenes medvirkning. 

Personalet 

Jessheim Bhg skal også være en trygg og utviklende arbeidsplass for 17 

medarbeidere, noe som krever at vi må jobbe systematisk med 

personalsamarbeid, HMS-arbeid, trivsel og arbeidsmiljøtiltak, skolering, 

inspirasjonsdeling, og kontinuerlig videreutvikling av vår kompetanse og vårt 

faglige miljø. 

 

VISJON: Læring i alt for alle 
I JESSHEIM BARNEHAGE TILBYR VI ET ALLSIDIG LÆRINGSMILJØ PREGET AV 

ENGASJEMENT, ANERKJENNELSE, KUNNSKAP, HUMOR OG GLEDE 

Motto: Mestring, Mangfold, Muligheter 

Ullensaker Kommunes Visjon: Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling.   

Motto: Sammen vil vi MER = Modig, Endringsdyktig, Raus 

Politisk visjon: Vekstkommunen- Attraktiv, Tilgjengelig, Handlekraftig. 
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Felles satsingsområder i Ullensakers Kommunale Barnehager de siste årene: 

 

o Medvirkning 

o Inkluderende Læringsmiljø           

o Dokumentasjon 

 

Nye felles satsingsområder 2016-19:   

 

• Språk 

• Lek 

• Vennskap 

 

Vårt felles kommunale styringsdokument de siste årene har vært LÆRING I 

ALT FOR ALLE. Planen finnes på nettsiden vår og i et papireksemplar på hver 

avdelings oppslagstavle. 

 

Den enkelte barnehage utarbeider sin Årsplan med sine årsmål og tiltak i tråd 

med hvert satsingsområde.  

 

Årsplan med pedagogisk utviklingsplan behandles og godkjennes i SU. 
 

Målsettinger og tiltak  for 2019 er behandlet/godkjent av SU i des 2018 

 

Plan for skolestarterne er også en del av vår Årsplan 2019 og kan leses på våre 

nettsider. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=657272&memlevel=C&a=c&q=sun&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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ÅRSPLANENS MÅL OG TILTAK 2019 
Gjennomgående utviklingsfokus i denne årsplanen vil være: 

Lek- Vi skal i 2019 ha et ekstra fokus på lekens innhold og personalets rolle 

for å tilrettelegge for et allsidig og inspirerende leke-og læringsmiljømiljø. 

God tid til valgfrie lekeaktiviteter, videreutvikle et inspirerende og tilgjengelig 

lekemiljø, felles lekeplattform, felles litteratur, felles tema-og prosjektarbeid, 

rollelekfokus, voksenstyrte lekeaktiviteter som danselek, hermegåsa, 

hinderløype, sangleker, barnekulturformidling, fellesskap. 

Språk- fortsette vårt allsidige språkarbeid i tråd med kommunens språkplan 

med hovedfokus på gode samtaler, begreper, sang, bøker, lek og drama-

aktiviteter.  

Vennskap- antimobbearbeid, sosial utjevning, vennskapstemaer, empatiarbeid, 

likestillingsarbeid. Disse områdene er viktige deler av innholdet i det 

pedagogiske arbeidet vårt med Livsmestring og helse. 

 
LEK, SPRÅK, VENNSKAP OG MEDVIRKNING 

 

Årsmål 1 for Jessheim Bhg 2019 

Barna skal få oppleve enda mer lekeinspirasjon i barnehagen.  

Årsmål 2 for Jessheim Bhg 2019  

Alle barn skal som en del av et demokrati oppleve allsidig medvirkning  

Årsmål 3 for Jessheim Bhg 2019 

Barna skal oppleve å få støtte til å utvikle et rikt og anvendelig språk. (Noe vi 

mener kan bidra til at de blir bedre rustet for å bli gode lekere, at de bruker sin 

medvirkningsmulighet  og lærer å etablere vennskap). 

 

Tiltak  

1. LEK skal være det viktigste fokuset i planarbeidet 

2. Personalet skal også videreutvikle sin lekekompetanse gjennom kurs og 

felles lekefokus-både teoretisk og i praksis. Personalet observerer og 

deler praksishistorier. 

3. Personalet skal hjelpe/støtte alle barn til å få innpass i lek og fellesskap. 

4. Personalet skal bruke- og kurses i språkmaterialet Grep om Begreper fra 

Statped. 

5. Personalet skal tydeliggjøre barnets medvirkningsmuligheter og oppmuntre 

til aktiv bevissthet rundt både egen påvirkning, innordning og hensynet til 

flertallet.. 

6. Personalet skal være anerkjennende- observante og lydhøre for alle barns 

signaler, samt imøtekomme barna for å forstå og bekrefte deres uttrykk. 
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7. Vi skal legge enda bedre til rette for at alle typer barn skal lære hvordan 

de kan bruke sin medvirkning ved å be om hjelp og støtte om de blir 

overkjørt eller føler seg krenket av andre, eller ekskludert i lek.  

8. Vi skal tilrettelegge for å gi gutter og jenter de samme mulighetene til å 

bli motorisk sterke og kreative i bl. a. utelek, gjennom oppmuntring til 

fysisk lek og aktivitet. 

9. Vi styrker holdningen om at det er mange måter å være gutter og jenter 

på og at likeverdstanken er en forutsetning for all deltakelse, medvirkning, 

respekt og gode samspill.. 

 

INKLUDERENDE LEKE-OG LÆRINGSMILJØ, VENNSKAP 
Alle barn trenger venner og tilhørighet i et fellesskap. 

I våre barnehager skal alle barn ha et likeverdig og utviklende    

barnehagetilbud uavhengig av funksjonsevne, kjønn, morsmål eller  

sosial- og kulturell bakgrunn. Ingen barn skal oppleve ikke å få hjelp og støtte om 

de føler seg krenket eller utestengt av andre. (Kvalitetssystemets prosedyrer) 

 

Årsmål 1 for Jessheim Bhg 2019 

Barna i Jessheim Barnehage skal ha et trygt, allsidig og inspirerende lekemiljø 

 

Årsmål 2 for Jessheim Bhg 2019 

I Jessheim Barnehage har vi lek som det viktigste på dagsplanen. 

 

Tiltak for mål 1 og 2: 

1. Personalet skal være enda tettere på i lek. Alle med! 

2. Ingen barn skal oppleve at mobbing og utestenging ikke blir tatt på alvor i 

Jessheim Bhg. 

3. Jobbe bevisst med vennskapstemaer, empati og sosial kompetanse. 

4. Personalet skal lese artikler med temaer innen Livsmestring og Helse 

5. Personalet og barna skal samarbeide om å videreutvikle barnehagens leke-

og læringsmiljø. 

6. Vi skal heve kompetansen vår(både personalets og barnas) ytterligere 

innen inkluderingsarbeid og barns psykososiale miljø.  

7. Personalet skal være enda tettere på og deltakende i barns lek, og 

stimulere deres kreativitet og lekenhet. 

8. Personalet skal også ha et bevisst fokus på å støtte barna i å håndtere 

uenighet, ansvarlighet, øve på å mestre motstand, finne løsninger sammen. 

9. Vi skal forebygge utestenging i lek ved å gi barna fellesskapsstimulerende 

opplevelser gjennom bøker, sanger og empatifremmende fortellinger. 

10. Vi skal jobbe bevisst for sosial utjevning og å skape felles lekegrunnlag, 

der alle får støtte i å lære kodene for gode samspill. 
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11. Vi skal tilby mer regelleker og barnekultur i utetiden, og styrke hele 

personalets kompetanse i sin viktige rolle i uteleken. 

12. Gi barna enda bredere erfaring med rollelek i samspill med lekende voksne 

 

Årsmål 3 for Jessheim Bhg 2019 

Barna skal få en bredere erfaring innen naturfag, teknologi, fysikk, kjemi 

 

Tiltak:  

1. Vi skal legges mer til rette for lek og aktiviteter innen fysikk og 

eksperimentering- skape undring-søke kunnskap sammen  

2. Vi skal videreutvikle personalets kompetanse innen 

naturfag/teknikk/forskning/eksperimentell lek 

3. Kommunens matte/realfagsplan skal implementeres hos hele personalet. 

4. Dele inspirasjon/opplæring – sette et realfagsfokus på personalmøter 

5. Inspirere til flere sandkasseprosjekter og snø/is/vannforsøk. 

6. Mer aktiv bruk og utforsking av nærmiljøet vårt. 

7. Barna skal få tilbud om flere planlagte forsøksaktiviteter i utetiden 

8. Mer systematisk arbeid med miljøbevissthet og bærekraftig utvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Fra vår piratmusikal «Gå planken og hopp i havet». Jakten på Den Røde Rubin. 
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DOKUMENTASJON 

I våre kommunale barnehager skal vi videreutvikle våre metoder og rutiner for   

dokumentasjon, som grunnlag for refleksjon og synliggjøring av barnehagens   

innhold og kvalitet.  

 

Årsmål 1 for Jessheim Bhg 2019 

Barn og foreldre skal oppleve at barnehagen utvikles i tråd med kravene i ny 

Rammeplan for barnehagen. 

Tiltak:  

1. Kvalitetssikring av implementeringen av ny Rammeplan for barnehagen 

2. Bruke tid på personalmøter og plandager til gjennomgang av felles teori 

3. Jobbe felles og i grupper på tvers med å finne felles forståelse av ny plan 

4. Bruke mer praksishistorier – ha et kritisk blikk på egen praksis- dele mer 

5. Personalet deltar på kursing om lek  

 

Årsmål 2 for Jessheim Bhg 2019 

Barn og foreldre skal oppleve at de har mulighet til å påvirke barnehagens 

pedagogiske utviklingsfokus. 

 

 

Tiltak: 

1. Bruke resultatene fra samtaler med barn og foreldre, evalueringer i 

personalet, brukerundersøkelsen og ståstedsanalysen som hovedgrunnlag for 

vårt videre utviklingsarbeid. 

2. Fortsette arbeidet med å revidere og samkjøre alle våre 

informasjonsrutiner-bli enda bedre til å bruke MyKids muligheter. 

3. Legge til rette for et lekemiljø, der alle barn kan oppleve trivsel, kreativ 

stimulering, utvikling og progresjon. Utvikle tydeligere kjennetegn i 

dokumenteringsarbeidet, som grunnlag for videre planlegging. 

4. Bruke fotodokumentasjon mer bevisst både som informasjon og som grunnlag 

for gjenkalling og samtale i og om barnehagehverdagen. 

5. Bruke Facebook-siden aktivt til bildedokumentasjon fra barnehagedagen. 

 
Sjarmtrollene på Tommeliten, 2018 
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SITUASJONSBESKRIVELSE JESSHEIM BARNEHAGE  
Nye satsingsområder 2017-2020:  SPRÅK, LEK, VENNSKAP 
Hovedfokuset i 2019 vil være å kvalitetssikre implementeringen av ny Rammeplan 

for Barnehagen i hele personalet. Det skal utarbeides en felles profil for de 

kommunale barnehagene. Formuleringen er ikke klar ennå, men temaet skal være 

LEK og utvikling av vårt leke-og læringsmiljø. 

 

OPPSUMMERING 

Situasjonsbeskrivelse. Hvor går veien videre etter evaluering av vårt arbeid 

med Medvirkning? 
Hele personalet i Jessheim Barnehage har i flere planår lest og hatt fokus på 

Rammeplanens kapittel om medvirkning, temaheftet om medvirkning, vært på 

mange kurs, diskutert og reflektert rundt fagartikler på personalmøter og 

planleggingsdager. 

Medvirkningsarbeidet preger derfor vårt faglige fokus i barnehagen innen alle 

områder, og regnes nå som en godt implementert del av vår plattform. 

Kvalitetsarbeidet innebærer nå «faglig vedlikehold» og videreutvikling derfra. 

Vi scorer høyt brukermedvirkning i årets brukerundersøkelse, men ser at noen 

foresatte ønsker ytterligere medvirkning både for seg og barna, samt enda mer 

info om eget barn.  
  

Medvirkning er ikke det samme som å få viljen sin, - det handler om at barna får 

være med og påvirke ut ifra deres alder, modningsnivå osv. De får erfart at 

deres stemme blir tatt på alvor og at de får noe til å skje i samarbeid med 

andre. De er aktører i eget liv. De kan komme med forslag og ideer, og være med 

i planlegging, gjennomføring og evaluering. Medvirkning skal praktiseres i alle 

sider i barnehagehverdagen. 

 

  

 

 

Situasjonsbeskrivelse. Hvor går veien videre etter evaluering av vårt arbeid 

med Inkluderende Læringsmiljø? 
 

Vi har utarbeidet og bruker felles punkter for hva vi mener at ”Den gode 

voksne” skal strekke seg etter for å kunne jobbe med å videreutvikle ”Vårt gode 

læringsmiljø” og vi bruker aktivt Ullensaker Kommunes «Manifest mot 

Mobbing». Vi har også sammen i Jessheim Barnehage jobbet ut noen punkter for 

«Vårt gode lekemiljø som en viktig del av «Det gode læringsmiljø». Dette er 

viktig arbeid, som vi vil ha som vår plattform for videre kvalitetsarbeid og 

utvikling. 
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Det er mye godt kvalitetsarbeid og kompetanseheving som har funnet sted i 

Jessheim Barnehage gjennom felles pedagogiske utviklingsarbeid  og felles faglig 

fokus i en årrekke. Vi har også utviklet et mer helhetlig pedagogisk fokus for 

alle avdelingene i Jessheim Barnehage, der vi jobber mer samlet ut fra felles 

periodeplaner, felles prosjektarbeider, og vi bruker felles maler på 

månedsplanene i MyKid, på foreldrekonferanser og innen dokumentasjonsarbeid. 

Vi har i fellesskap jobbet ut en relasjonskompetanseplattform med div kriterier 

vi skal ha og løfte oss mot i arbeidet med å være Anerkjennende, Aktive og 

Ansvarlige. 

 

Vi har også jobbet systematisk med hvordan vi i Jessheim Barnehage ønsker å 

sette fokus innen de ulike fagområdene. Vi har hvert år hatt felles 

utviklingsfokus og kompetanseløft innen de ulike fagområdene, og skal bruke 

dette i vårt dokumentasjonsarbeid videre. Vi ønsker at alle i barnehagen bidrar 

med tips og ideer, slik at vi hele tiden er på jakt etter ny inspirasjon. Tusen takk 

til aktive foreldre også, som daglig inspirer og utfordrer oss. 

 

I Jessheim Barnehage vil vi alltid ha «Kommunikasjon, tekst, språk, 

sang/musikk/ drama” som et gjennomgående satsingsområde, der vi jobber 

systematisk med språk gjennom lesing, fortelling, samtale og spill, rollelek og 

dramatisering. Disse fagområdene er en stor del av vårt kjennemerke og det vi 

liker å markedsføre oss med.  Vi har de siste årene fokusert på å utvikle oss i 

forhold til samarbeid med de flerkulturelle familiene våre. Vi ønsker å 

videreutvikle dette arbeidet også i 2019, og implementere ny kunnskap og bedre 

rutinene våre, slik at det legges enda bedre til rette for at våre flerspråklige 

barn lærer norsk på en god og systematisk måte, der foreldre og avdelingen kan 

være opptatt av kontinuitet i lek og aktiviteter. 

 

Flesteparten i personalgruppa har vært på kurs om Grep om begreper  og Et 
kreativt språkmiljø, og mange har deltatt på kurs med samme tema med 

språkveilederen fra Utdanningsdirektoratet; Språk i barnehagen, mye mer enn 
prat.  
Hele personalet har lest denne språkveilederen. Alle pedagogiske ledere og 

styrer deltok i 2016 og 2017 på en felles femdagers kursrekke med Statped for 

bedre å kunne implementere blant annet kommunens språkplan. 
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Vi har evaluert vår kompetanse innen digitale verktøy, og vi ser at vi har et 

godt grunnlag for å jobbe bra i forhold til digitale hjelpemidler. Etter 

Ståstedsanalysen, viste det seg at flere i personalgruppa ønsket høyere 

kompetanse på dette området.  Flere sa at de ikke var sikre nok til å utnytte seg 

de mulighetene som ligger der for å inspirere barna , så vi skal bli enda mer 

bevisste på å hekte på alle til å bruke mer regelmessig datamaskiner, kameraer, 

skriver, iPader, tv, prosjektor, skanner, kopieringsmaskin og telefoner i det 

pedagogiske arbeidet sammen med barna. Samtidig skal vi fornye oss innen bruk 

av flere apper i dette planåret. Vi har hatt fem stk i personalet på kurs i kreativ 

og faglig bruk av iPad. Vi skal bygge videre på denne kunnskapen, og gjennom 

fornying av apper vil vi styre mot litt ny giv i allsidig bruk av iPad, ikke bare med 

ulike spill. Vi fikk ikke fokusert så mye og utviklet oss som vi hadde planlagt i 

forrige årsplan i forhold til IKT og fortsetter arbeidet i 2019. 

 

Vi har investert i og fått installert trådløst nettverk i barnehagen, og har 

dermed flere muligheter til å google, finne stoff, bilder og filmsnutter med 

barna –både spontant og som oppfølging/gjenkallingsarbeid – eller innen ulike 

planlagte temaarbeid. 

 

Fysisk aktivitet med danselek, hinderløyper, utelek og fokus på 

folkehelsebegrepet er også en solid del av vår plattform i Jessheim Bhg.  

Vi har et bevisst og allsidig fokus på kropp, bevegelse  og motorisk utvikling. Vi 

har et stort uteområde, der vi sommeren 2017 har fått skiftet ut og oppgradert 

lekeapparatene og utemiljøet, slik at det er motoriske utfordringer for alle. 

 

Antall, rom og form og matematikk i hverdagslivet har «i alle år» vært en 

del av læringsmiljøet i Jessheim Bhg. Det er et kjent fenomen at barn er tidlig 

nysgjerrige på praktisk matematikk; antall, form, størrelser, mengder,  

sortering, telling, mønster, rekkefølger og sammenhenger. Vi ønsker å bidra til 

at barna opplever glede ved å utforske matematikkens verden, og vi jobber med 

dette i alle deler av barnehagehverdagen. 

Vi legger til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter både i innelek og 

utelek får erfaringer med ulike typer mål, måleenheter, måleredskaper, og 

stimulerer barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tidsbegreper. 

Personalet er bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener, slik at 

barna tilegner seg gode og anvendbare hverdagsmatematiske begreper. 

Ullensaker Kommune er en realfagskommune, noe som også vil bidra til at alle 

barnehagene vil få økt kunnskap og at alle skal ha fokus på å bruke temaer innen 

matematikk, natur, teknologi og miljø enda mer aktivt. Hele personalet har 

deltatt på en Kick-off-konferanse på kveldstid om kommunens realfagsplan. 
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Natur, miljø, teknologi  

Vi ønsker fortsatt å få inn mer eksperimentering med natur og fysikk i den 

felles faglige plattformen vår.  Etter personalets Ståstedsanalyse våren 2016, 

var dette området også et av de tre, som pekte seg ut som våre 

forbedringsområder, dvs flere i personalet ønsket å heve sin kompetanse her. I 

siste årsplanperiode har vi felles jobbet med å heve vår kompetanse og utvikle 

dette fagområdet. Dette arbeidet har ført til at vi har fått bedre kunnskap og 

erfaring, og bruker realfagområdet enda bredere, både mer planlagt og 

spontant.  Barna har fått delta i og fått erfaring med mange nye eksperimenter, 

og det har vært mye undring, spenning og utforskning med eksperimentell lek og 

forsøk innen fysikk og kjemi på alle avdelingene. Vi vil fortsette med å utvikle 

dette fagområdet i 2017/18. Barnehagens 4-årsklubb heter Forskerklubben og 

har realfagene som sitt fordypningsfokus en halv dag hver uke. Vi har kjøpt inn 

mer utstyr, som kan brukes av alle avdelinger. 

 

Arbeid med empati og bygging av en antimobbeplattform. 

Vi har jobbet gjennomgående og systematisk med barns helse, miljø og 

sikkerhet, der vi har satt et ekstra stort og bevisst fokus på barns psykososiale 

miljø i barnehagen. Dette er noe vi vil ha et sterkt fokus på også i 2019.   

Mange i personalgruppa har deltatt på kurs i livsmestring og helse med psykolog 

Hedvig Montegomery. I barnehagealder er ikke barna ferdig utlærte som sosialt 

kompetente, der de mestrer samarbeid, deling, vennlighet, høflighet, vennskap 

osv, men de er underveis til å lære seg gode samspillsferdigheter/bygge 

vennskap/øve på turtaking, deling og samarbeid/bygge opp empati og en solid 

antimobbeplattform. Personalet i barnehagen skal være tett på, være 

oppmerksomme og gode guider for barna i disse prosessene, og bruke 

barnehagens mange muligheter innen lek, temaarbeid  og aktiviteter ute og inne 

for å jobbe med disse viktige temaene.  

 

I forhold til Dokumentasjonsarbeidet i Jessheim Bhg, så brukes daglig respons 

fra barna, regelmessige innspill i hverdagen fra foreldrene, 

brukerundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen, ståstedsanalysen, statlige og 

kommunale føringer, samt evalueringsarbeid av vår pedagogiske praksis 

avdelingsvis og felles, som hovedgrunnlag for vår planlegging og vårt videre 

utviklingsarbeid.  
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PLAN FOR EVALUERING 

Målene skal evalueres fortløpende på ped. ledermøter, avdelingsmøter, 

personalmøter og planleggingsdager året gjennom. Det skal gjennomføres en 

felles evaluering på resultatoppnåelse i november og juni. Disse oppsummeres og 

dokumenteres som et pedagogisk grunnlag for veien videre. Barna deltar daglig 

med sin respons, og foreldrene deltar i evalueringer gjennom daglig kontakt og 

respons, gjennom foreldrerådet og SU, brukerundersøkelser og f-konferanser. 

 

RAMMEPLANEN m/ temahefter er en utfyllende forskrift til Lov om 

Barnehager. Rammeplanen redegjør for barnehagens innhold, verdigrunnlag, 

oppgaver. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rekke temahefter som 

benyttes i barnehagens planlegging og faglige kvalitetsarbeid. Vi har nå hatt et 

år med implementeringsarbeid rundt ny rammeplan, og vil fortsette å ha fokus på 

å ta i bruk og kvalitetssikre ny kunnskap. Dette arbeidet vil også innebære en 

utvikling for personalet innen bruk av praksishistorier, og kommunale barnehager 

har også gjort en avtale om ekstern veiledning med et spesielt fokus på å 

viderutvikle våre leke-og læringsmiljøer.  

  

BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. (Ny Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7) 

Omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen skal fremme menneskelig 

likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig 

utvikling. (Barnehagelovens § 2) 

Respekten for liv er grunnleggende. Barnehagen skal videreformidle 

grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, og representere  

et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 

forskjellig.  Barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, 

handle og leve på. (Ny Rammeplan for barnehagen, s. 9) 

 

Nestekjærlighet og solidaritet er sentrale samfunnsverdier/grunnsteiner i vår 

kultur.  Vi ønsker å oppdra barna våre i tråd med demokratiets verdier, og har 

fokus på både medvirkning/innflytelse, innordning, samarbeid, enkeltmenneskets 

behov og fellesskapet. Å lære innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne 

bidra til omsorg for andre, medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. 
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OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE og INTERN OVERFØRING 

Kommunen har utarbeidet en felles plan for samarbeidet mellom barnehage og 

skole i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole. Vi følger denne og er 

nå med i nettverksarbeid med skolene om en bedre overgang. 

Dette arbeidet skal styrkes ytterligere i 2019 og årene framover, som en del av 

kommunens satsing på Et Helhetlig Læringsløp og Handlingsplan for et trygt 

og godt leke-og læringsmiljø for barn i barnehage og skole i Ullensaker. 

Vi lager besøksplaner med de avdelinger som skal ta i mot barn fra 

småbarnsavdelingen og involverer foreldrene i disse planene. Det tilbys også 

overgangssamtaler med foreldrene for å bli bedre kjent med ny avdeling. 

 

KLUBBER PÅ TVERS 

Hver onsdag deler vi barna på Eventyrskogen, Trollskogen og Alveskogen inn i 

aldersklubber på tvers av avdelingene. 

Det er utarbeidet egne planer for hver av klubbene.  

3-åringene møtes i MixMax-klubben og har fokus på Språk og Kroppen 

min/bevegelse 

4-åringene møtes i Forskerklubben og har fokus på natur, miljø og teknologi 

med undring, forsøk og eksperimentering. 

5-åringene går på Megaklubben og har en felles turtag/uke, samt minst en økt 

med «skoleforberedende aktiviteter». De eldste barnas førskoleopplegg er ikke 

bare i disse treffene, men gjennomgående i barnehagetilbudet det siste året. De 

får større krav til konsentrasjon, gjennomføringsevne og utholdenhet, til å være 

hjelpsomme og empatiske, kunne innordne seg og samarbeide, på/avkledning, 

selvstendighet, sosial kompetanse, språk og kommunikasjon. 

De eldste deltar også i Megakoret sammen med de andre skolestarterne i 

kommunale barnehager, og har en storslagen konsert i mai hvert år i Kong Rakne. 

 

På Tommeliten (småbarnsavdelingen) deltar ikke barna i klubber på tvers, men 

har intern gruppeinndeling. 

 

EN HELHETLIG PEDAGOGIKK -LÆRING I ALT FOR ALLE 

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, og er nært 

sammenvevd med lek, oppdragelse, omsorg, danning. 

Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. 

Barns undring møtes på en utfordrende og utforskende måte, slik at dette 

danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. 

Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, følelser og sosiale 

relasjoner, har betydning for deres læring. (Rammeplan for barnehagen, 2011) 

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen mener vi at er en 

forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.  Se mer på s. 16. 
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Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og 

andre læring. (Ny Rammeplan for barnehagen 2017). 

ALLE BARN SKAL HA ET VARIERT OG SPENNENDE LÆRINGSMILJØ 

Personalet skal ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser.  

Mange barn oppsøker stadig læringssituasjoner selv. De utforsker og 

eksperimenterer, søker nye utfordringer og spør personalet om det er noe de 

lurer på. De kommuniserer tydelig sin nysgjerrighet og vitebegjær. 

Andre barn er mer forsiktige, oppsøker sjeldnere nye situasjoner og 

kommuniserer i mindre grad sine interesser. Personalet må være lydhøre for 

dette, dele sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke 

interesse også hos de forsiktige barna. Det er viktig at vi tilbyr alle barna 

spennende utfordringer og introduserer dem bevisst for nye aktiviteter, eller 

hele tiden videreutvikler det kjente, slik at progresjonen blir tydelig. Vi har 

reflektert sammen rundet behovet for egne progresjonsplaner, men landet på at 

vi allerede jobber i tråd med den nye rammeplanens kapittel om progresjon. 

Progresjon er en utfordring i aldersblandede grupper, men personalet i Jessheim 

Bhg har bred erfaring med å tilrettelegge slik at alle barna får et variert og 

tilpasset tilbud. Alle barn skal oppleve god medvirkning.  

DANNING 

Barnehagen skal fremme danning og støtte barna i å forholde seg prøvende og 

nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barna skal oppleve samhold og 

solidaritet, samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 

følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og 

normer som er viktige for fellesskapet. Personalet skal legge merke til, 

anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger og utfordre barnas 

tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. (Rammeplan, 2017) 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, 

evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer.  

 

LIVSLANG LÆRING 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til 

et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring 

skjer på ulike arenaer gjennom hele livet og at man hele tiden utvider sin 

læringshorisont. Voksne er støttespillere og veiledere på veien til økt kunnskap. 
                                                                                             

PEDAGOGISK GRUNNSYN 

I Jessheim barnehage mener vi at læring og utvikling best skjer ved at barna 

opplever mestring gjennom lek og aktiviteter i et anerkjennende og allsidig 

samspill med andre mennesker. Dette under forutsetning av at trygghetsbehovet 

og de fysiske behovene er dekket 
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I Jessheim Barnehage jobber vi bevisst med relasjonskompetanseutvikling, 

der en anerkjennende væremåte ses som en forutsetning for et godt 

læringsmiljø. Vi mener at barns læringsutbytte i stor grad er avhengig av 

kvaliteten på kommunikasjonen og samspillet med menneskene rundt seg. 

Anerkjennelse er: Respekt, likeverd, bekreftelse på at en er ekspert på egen 

opplevelse og selvrefleksjon rundt hvordan en selv virker inn på kommunikasjon 

og stemning.  

 
! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra vår piratmusikal «Gå planken og hopp i havet» En sjørøvermusikal av verste sort 
 

HELHETLIG BARNEHAGEPEDAGOGIKK/VALGRIHET/TILGJENGELIGHET  

Vår pedagogikk er preget av en helhetlig tilnærming til barnas utvikling i forhold 

til omsorg, lek, læring og danning med bruk av fagområdene og ulikt materiell 

som arbeidsmåter og metoder.  Vi deler ikke inn uken ut fra temadager, temarom 

og “timer” i det enkelte fagområde. Vi bruker ofte temaer fra mange 

fagområder i samme aktivitet. Det kan like gjerne være rundt en 

“rutinesituasjon” som måltidet eller påkledning, at barna lærer mest om 

matematikk den dagen- og ikke i den planlagte matematikkleken  eller 

spillaktiviteten i smågruppe, der dagens tema var mengder, størrelser, 

rekkefølge og sortering.  

Vi jobber både gjennomgående og spesielt med alle fagområdene. Barns behov 

for oppklaringer, samtale og undring rundt f.eks religiøse og filosofiske spørsmål 

melder seg ofte daglig, ikke bare rundt fødsel, død, jul og påske og andre 

høytider.  

Det handler om å få veiledning i å være gode medmennesker, bygge 

demokratiske holdninger, lære empati og omsorg for hverandre, ikke 

diskriminere, forstå viktigheten av retten til å være annerledes/forskjellighet. 

Det er også ulike måter å være en familie på. Vi skal gi alle barn et likt grunnlag 

for å utvikle et godt selvbilde og tro på seg selv. 
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Vi har spill. materiell og leker bevisst plassert og tilgjengelig for barna, inndelt i 

ulike lekesoner på hver avdeling. Barns læringsmiljø skal være inspirerende og 

«fristende» og da må det være synlig hvilke muligheter barna har. Dette 

betyr også at barna har en stor grad av medvirkning og valgfrihet i sin 

barnehagehverdag i Jessheim Barnehage.  

Tilbudets kvalitet og barns læringsutbytte mener vi, som tidligere beskrevet, i 

stor grad er avhengig av kvaliteten på omsorg, kommunikasjon og samspill, og 

det pedagogiske barnehagetilbudet består av mer enn et ”aktivitetsraid” for å 

få ”flettet” inn alle fagområdene. Vi setter av god tid til LEK i Jessheim Bhg! 

Vi har stor grad av fleksibilitet i planene våre og tar mye utgangspunkt i hva som 

rører seg hos det enkelte barn og i barnegruppa når vi planlegger innhold og 

aktiviteter, evnt. gjør om på planer og aktiviteter ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

                                        Bilder fra to av våre sommermusikaler 

 

BARNEHAGENS LÆRINGSMILJØ HENTER INSPIRASJON FRA  

SJU FAGOMRÅDER 

o Kommunikasjon, språk, tekst 

o Kropp, bevegelse, mat og helse 

o Kunst, kultur og kreativitet 

o Natur, miljø og teknologi 

o Etikk, religion og filosofi                          

o Nærmiljø og samfunn  

o Antall, rom og form 

 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS 10 TEMAHEFTER har gitt oss retningslinjer 

og inspirasjon. Likestilling, IKT i barnehagen, Medvirkning, Menn i barnehagen, 

De minste barna i barnehagen, Natur og miljø, Språk, Samiske barnehager, Den 

flerkulturelle barnehagen. 

Nå avventer vi nye temahefter med førende og utdypende innhold for 

barnehagens fokus. 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=657272&memlevel=C&a=c&q=sun&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=


18 
 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et 
sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) 

 

Rammeplanen er forankret i et helhetssyn på barn, hvilket betyr at barn utvikler 

seg og lærer i et dynamisk samspill mellom det miljøet og kulturen de vokser opp 

i og deres personlige mentale og fysiske forutsetninger. Samtidig er samspill 

med andre helt avgjørende for utvikling og læring – barn er sosiale aktører som 

selv bidrar til egen og andres læring. 

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal 
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd) 

 

Barn tenker ikke i fagområder, men for å lette personalets planlegging av et 

variert og allsidig pedagogisk tilbud, deler rammeplanen innholdet opp i 7 

fagområder. Fagområdene er stort sett de samme som barna vil møte i skolen. 

Slik legges det til rette for at barnehagen skal være med på å gi barna en positiv 

start og motivasjon for livslang læring. 

 

Personalet må etterstrebe god progresjon og å gi alle barn like muligheter til å 

møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Personalet skal være 

barnas forskningsveiledere som stimulerer deres utforskertrang og 

nysgjerrighet, slik at de stadig strekker seg litt lenger. 

 

     

SOSIAL KOMPETANSE, OPPDRAGELSE OG GRENSESETTING, DANNING= 

VI VIL HVERANDRE VEL, VI MOBBER IKKE, VI JOBBER MED EMPATI. 
 
Livsmestring og helse.  

Rammeplan for barnehagen, 2017 sier følgende: 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut 
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre 
motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever 
krenkelser og mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette». 
 
I Jessheim Barnehage samtaler vi med barna om hvordan de kan få hjelp av 

voksne om de opplever å bli krenket eller ser at andre blir krenket. 
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Vi mener at sosialt ansvar og omsorg er grunnleggende verdier i vårt samfunn.  

Vi setter det mobbeforebyggende arbeidet høyt i Jessheim Barnehage. 

Dette innebærer fokus på medmenneskelighet og evne til innlevelse og respekt 

for andres situasjon. Empatiske medmennesker viser klokskap, sensitivitet og 

respekt for forskjellighet og ulike behov. Barna i barnehagen får mye stimuli, 

støtte og lærdom i forhold til å bli en god venn og til å følge felles spilleregler. 

Barna i barnehagen er i en alder der de er underveis og de trenger mye hjelp og 

støtte for å mestre det å være en god venn, være hjelpsomme, forstå og 

respektere at vi er ulike, lære å gjøre godt igjen om de har krenket andre. Vi 

synes det er vanskelig å ta i bruk ordet mobbing i forhold til små barn som 

fortsatt er naturlig selvsentrerte og er underveis i danningen til å lære det å 

Være et godt og empatisk medmenneske. Men samtidig ser vi jo forsøk på og 

eksempler på utestenging, negative bemerkninger og maktspill også mellom barn i 

førskolealder, så det er mobbebegrepet som er dekkende. Forskning viser at 

mobbing skjer også i barnehagen og at det er svært viktig hvordan personalet 

plasserer seg, at de er oppmerksomme og deltakende i barnehagehverdagen, 

 

Det er av avgjørende betydning i en barnehage, at barna lærer å innordne seg de 

regler og krav som er nødvendige for demokratiet, og for et positivt samspill og 

en god gruppedynamikk. Derfor er det viktig med varme voksne som samtidig er 

tydelige i forhold til krav til hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre i et 

fellesskap. (Den autoritative voksenstilen). På den måten skaper vi et trygt og 

forutsigbart miljø for barna. Og ikke minst vil dette øke muligheten til aktiv 

deltakelse og medvirkning også for de mer forsiktige barna.  

I Jessheim barnehage ønsker vi å skape et miljø hvor det er utviklende for 

barna å være – et miljø som er preget av omsorg, hyggelig stemning, allsidig 

stimulering og læring, og en anerkjennende og demokratisk kommunikasjonsform. 

For å få til dette, må vi som jobber her være tydelige forbilder, som stimulerer 

barnas vilje og evne til å ta vare på hverandre, få og ta vare på venner, gi 

erfaringer der en kan lære innlevelse, lærer å beherske turtaking, å inngå 

kompromisser, å gjøre godt igjen, å dele, og å trøste og hjelpe hverandre. Vi 

snakker med barna om fellesskapets goder og fellesskapets plikter. Vi arbeider 

med et bevisst fokus på inkludering i lek,, likestilling og likeverd, 

 
                      Fra vår miljømusikal «Naturen er som et eventyr 
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Som innbyggere i Ullensaker Kommune er vi en del av visjonen:  

SAMMEN SKAPER VI VEKST FOR KRAFT OG UTVIKLING! 

 

 

 

 

 

 

 

             

PERSONALETS ROLLE 

For å skape et godt omsorgs-leke- og læringsmiljø for alle barn, ønsker vi å 

videreutvikle vår pedagogiske rolle gjennom å fokusere på Relasjonskompetanse 

og Den gode voksne. Vi skal lage gode rammer for en utviklende barnehagetid. 

Vi ønsker å være en lærende organisasjon og vi følger med på forskning og leser 

fagartikler, slik at vi hele tiden vurderer vår praksis og behov for endring. 
 

I Jessheim barnehage er ”Den gode voksne”: 

• En omsorgsfull, tydelig og varm person med evne til nærhet og godt 

samspill med barna.  

• En som lar seg sjarmere av barn og som bidrar med godt humør og energi. 

• Er interessert, oppmerksom, oppmuntrende, initiativrik, deltagende og 

empatisk – en som hjelper barna med å bygge sin antimobbeplattform. 

• En som ”eier” en anerkjennende væremåte. Lyttende, respektfull og 

anstrenger seg for å forstå barnets uttrykk, handling og budskap. 

• Ansvarlig for ”det gode samspill”, og en demokratisk kommunikasjonsform, 

og ser selvreflektert på hvordan en virker på andre. 

• En som barna liker å være sammen med, en som sprer glede og 

forventning. 

• Leken, nysgjerrig og undrende, fenger og motiverer barna, deler 

opplevelser og fordyper seg med barna. 

• En aktiv og engasjert person, som tilrettelegger for allsidighet og 

progresjon i læringsmiljøet, en som er medforskende og «tilstede» i nuet. 

• Oppmuntrende, trøstende, veiledende, forutseende. Tydelig i forhold til å 

stille krav, sette grenser, støtte og hjelpe til i konflikter. 

• En som jobber nær barna, oppfatter barnas signaler – ser deres behov og 

ståsted, og klare å følge opp barnas initiativ, interesser og behov for 

påfyll og ny inspirasjon. (Progresjonstenking) 

• En som ser bevisst etter de forsiktige barnas forsøk på kontakt og 

medvirkning, og samtidig veileder dominerende og utagerende barn, slik at 

de får hjelp til å bli gode og forutsigbare lekevenner. 

• En som har kunnskap om oppdragelse til likestilling og likeverd. 
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                            Fra vår musikal «Sirkus Filiokus Fantastico»  

                                       

I JESSHEIM BARNEHAGE ER DET GODE LEKEMILJØ  EN VIKTIG DEL AV 

DET GODE LÆRINGSMILJØ  «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og 
lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplan for barnehagen, 2017) 

 

Lek spiller en viktig rolle i barns hverdag og utvikling. Barn har en leken 

tilnærming til livet. Gjennom lek kan barna lære om livet, la fantasien få fri flyt, 

leve seg inn i ulike roller, dele/få erfaringer og ny kunnskap, få bred 

språkstimulering, lære om samarbeid, vennskap, nærhet, samhold, konflikter, 

egne og andres grenser. Øvelse gjør mester. Og ikke minst; Leken har en 

egenverdi, er et mål i seg selv, den er frivillig, barn leker fordi det er gøy! 

 

I Jessheim barnehage har vi definert hva vi ser kan være med på å skape 

et godt lekemiljø med variert inspirasjon og høy grad av valgfrihet: 

• Tilrettelegging av ulike lekekroker ut ifra barnas behov og interesser 

• Tilrettelegge for rollelek med tilstrekkelig skjerming og tilgang til leker 

    og rekvisitter. Oppmuntre begge kjønn til å prøve ut mange roller i leken. 

• Organiseringen av leken skal ikke være for detaljstyrt av voksne, slik at det 

er rikelig med muligheter for barna til å gjøre egne valg. 

• Lekens rammer blir tryggere for noen om de vet at en voksen er tilstede og 

tilgjengelig-for andre kan et tydelig nærvær føre til sjenanse. Dvs de voksne 

må være våkne og observere hva som er best for barnet der og da.. 

• Tilrettelegging for allsidige opplevelser som stimulering og innfallsvinkel til 

lek både ute og inne.  

• Mulighet for allsidig stimulering gjennom f. eks. utkledning, byggelek, spill, 

butikklek, bevegelsesleker, formingsleker, familielek, eksperimentell lek, osv. 

• Felles fantasistimulering gjennom eventyr, fortelling og litteratur 

• Legge til rette for at barna kan finne hverandre på tvers av alder. 

• De voksne setter lek i fokus, legger til rette for at alle skal få venner, og er 

gode veiledere i forhold til hvordan man kommer med i leken og hvordan man 

blir en god lekevenn. Voksne deltar i lek og er gode lekemodeller. 

• Personalet må være tett på barna i lek, delta med ny inspirasjon i rollelek. 

• Barn liker når voksne spøker, ler, tøyser og tuller. Humor og glede = Trivsel! 
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BRUKERMEDVIRKNING    
Vi ønsker at både barna og deres foresatte skal være aktive medvirkere i 

barnehagelivet. Rammeplanen siterer barnehageloven på følgende: ”Barn i 
barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnet skal tillegges vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet”. 
 

Hvordan vi lar barna medvirke i hverdagen Jessheim barnehage: 

• Personalet lytter til det barna kommuniserer verbalt og nonverbalt- og 

anstrenge seg for å forstå deres hensikt.  

• Hjelper barna til å ta egne valg- til å være tydelige i fellesskapet. 

• Voksne viser respekt for barnas innspill og er imøtekommende i samspillet. 

• Barna skal møte voksne som anerkjenner deres følelser og at barn har behov 

for å være ekspert på egne opplevelser. 

• Støtte barna til å øve reell innflytelse i hverdagen- være aktive i 

fellesskapet og demokratiet i forhold til både innordning og påvirkning. 

• Personalet er oppmerksomme på barns innspill- gir deres ideer bekreftelse og 

respons. Vi har formelle barnesamtaler med skolestarterne. 

• Personalet skal være oppmerksomme på både introverte og ekstroverte barn, 

og se hva de har behov for hjelp og støtte til. Personalet må bevisst følge opp 

barn som er forsiktige av natur, og støtte dem i å få fram sine stemmer både 

i lek og i fellesskapet. Det samme gjelder de barna som kjører over og 

dominerer de andre i fellesskapet- de må få hjelp til å innordne seg 

fellesskapets spilleregler og turtaking, styre sitt temperament og å bli gode 

lekevenner. 

• Barna får komme med innspill og synspunkter til innholdet i barnehagen, ha 

meninger og forslag om innkjøp som skal gjøres, velge bøker, delta aktivt i 

turforberedelser, måltidsforberedelser, arrangementer som skal planlegges 

osv.  

• Vi ønsker at foreldre og barn sammen kan reflektere rundt trivselspunkter. 

• Støtte alle barn i å bli gradvis mer selvhjulpne i forhold til klær, måltider, 

konflikthåndtering, hygiene- selvhjulpenhet gir større medvirkning. 

• La barn få slippe til med å hjelpe hverandre mer- oppmuntre til å bidra. 

• De fleste barn er nysgjerrige forskere, og som oftest på kontinuerlig jakt 

etter ny kunnskap, gode opplevelser, utfordringer og gode samspill, og det er 

her vi skal være stillasbyggere, inspirerende medforskere og støtte barna i å 

være aktive, medvirke og i å påvirke i sine liv.   
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Foresattes medvirkning 

Personalet i Jessheim barnehage er opptatt av å ha en god kommunikasjon med 

barnas foresatte. Vi ønsker samarbeid og medvirkning rundt barnets omsorg, 

læring, utvikling, danning og trivsel.  
 

Dette vil vi gjøre gjennom: 

• Intromøte for nye, daglig kontakt og deling av viktige beskjeder 

• Høre på og ha respekt for foreldrenes synspunkter 

• Hjelpe, støtte og veilede foreldre hvis behov  

• Invitere foreldre til dugnader, foreldrekaffe, aksjonsdag i  

     forbindelse med internasjonale uker, Lucia, grillfest mm. 

• Bestrebe oss på god informasjon skriftlig og muntlig. Bedre digital info. 

• Synliggjøre behovet vårt for tilbakemeldinger på opplegg,  

     svarslipper, spørreundersøkelser og lignende. 

• Dialog og samarbeid med foreldrerådet og SU 

• Gjennomføre foreldresamtaler, invitere foreldre til å ønske seg punkter.. 

• Gjennomføre og følge opp resultater fra brukerundersøkelser. 

• Tilby egen introduksjonsdel for de nye på høstens første foreldremøte. 

• Ta godt i mot potensielle søkere med omvisning og god informasjon 

• Ønske de som har fått plass hjertelig velkommen på besøk før oppstarten. 

• SU og personalet oppfordrer foresatte og barn til å snakke sammen om 

trivselen i barnehagen, og levere i barnehagens postkasse  

    Dette arbeidet vil kunne styrke ytterligere medvirkningsgrunnlaget og   

    samarbeidet rundt barnas beste i barnehagen. 
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